
URZĄD MIEJSKI BRZESKO 

 

WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO 

 

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY 

32-800 Brzesko, ul. Tadeusza Kościuszki 7 

 

GODZINY PRACY 

poniedziałek – piątek  7.30 do 15.30 

 

TELEFON  

14-66-351-22 

 

PODSTAWY PRAWNE 

  Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U.2010.167.1131) 

 

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru 

dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów 

osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U.205.212) 

 

WYMAGANE DOKUMENTY 

 

Do wniosku o wydanie dowodu osobistego załącza się jedną kolorową fotografię osoby 

ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na 

jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, 

obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz 

zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice,  

i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi 

szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami,  

z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. 

 

Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia 

wniosku. 

 

Fotografia dołączana do wniosku składanego w postaci papierowej powinna być wykonana na 

papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek. 

 

Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o 

wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB. 

 

OPŁATY 

Dowody osobiste wydawane są bezpłatnie 

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 

Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia 

wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony, o 

czym należy zawiadomić wnioskodawcę. 

 

 



PROCEDURA POSTĘPOWANIA 

 

 

Dowód osobisty wydaje się na wniosek. 

 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w organie dowolnej gminy na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w formie pisemnej lub w formie 

dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17.02.2005 r.  

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba się osobiście z wyjątkiem: 

 

1)   osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni,  

w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny; 

 

2)   osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską,  

w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców; 

 

3)   osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską,  

w imieniu której wniosek składa opiekun prawny; 

 

4)   osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator. 

 

 

Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do 

czynności prawnych (osoba poniżej 13 lat lub ubezwłasnowolniona całkowicie) lub 

posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoba, która ukończyła 13 lat lub 

ubezwłasnowolniona częściowo)  wymaga jej obecności przy składaniu wniosku; wyjątek 

stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia. 

 

 Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony 

wniosek. 

 

Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności 

prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności 

tej osoby, chyba, że osoba ta była obecna przy składaniu wniosku w siedzibie organu gminy 

albo nie ukończyła 5 roku życia. 

 

Wydanie nowego dowodu osobistego następuje w przypadku: 

 

1)   upływu terminu ważności dowodu osobistego; 

2) zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu 

wydającego; 

3)   zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku 

twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub 

uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza; 

 



4) utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub 

uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza; 

5)   przekazania do organu gminy lub do placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej 

przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego. 

 

UWAGA  

 

Od 1 marca 2015 r. zmiana adresu miejsca zameldowania posiadacza dowodu osobistego 

wydanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności  

i dowodach osobistych nie stanowi podstawy do jego wymiany. 

 

 

Z wnioskiem o wydanie nowego dowodu osobistego występuje się co najmniej 30 dni przed 

upływem terminu ważności dowodu osobistego; 

 

 

Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej 

Polskiej.  

 

 

Pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest 

obowiązany posiadać dowód osobisty. 

 

 

Zgłoszenie utraty dowodu osobistego 

 

Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony, 

zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy, a posiadacz dowodu 

osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dowolnej placówce 

konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

 

Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego posiadacza dowodu osobistego 

nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność 

do czynności prawnych dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator. 

 
Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia w organie gminy lub 

placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, 

wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego. 
Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do czasu wydania 

nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące. 

 
Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest wydawane nieodpłatnie. 

 
Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do czasu wydania 

nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące. 

Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest wydawane nieodpłatnie. 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=wersje_jednostki:nro=Powszechny.865869:part=a79&full=1


Termin ważności dowodu osobistego 

 

Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres  

5 lat od daty wydania dowodu osobistego. 

Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat 

od daty wydania dowodu osobistego. 

    

Kto: 

1)   uchyla się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego, 

2)   zatrzymuje bez podstawy prawnej cudzy dowód osobisty, 

3)   nie zwraca dowodu osobistego w razie utraty obywatelstwa polskiego, 

podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny. 

 
Dowody osobiste wydane przed dniem 1 marca 2015 r. zachowują ważność do upływu 

terminów w nich określonych. 

 

Adres miejsca zameldowania zamieszczony w dowodzie osobistym wydanym na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności  

i dowodach osobistych od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy nie potwierdza adresu 

miejsca zameldowania. 

 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=wersje_jednostki:nro=Powszechny.865869:part=a88&full=1

